
Vyvěšeno: 18.12.2015               Sejmuto: 3.1...2016

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 17.12.2015.

(Přítomno – 7 zastupitelů)

Číslo jednací: OúO/340/2015

Usn. č. 136/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna.

Hlasování:              pro: 7                    proti: 0                       zdržel: 0                 zajistí: starostka

Usn. č. 137/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno.

Usn. č. 138/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje nevyrovnaný rozpočet na rok 2016 pro obec Okna v celkové výši 

příjmů 4 262 200,-Kč a v celkové výši výdajů 4 662 200,-Kč s tím, že saldo hospodaření je 

vyjádřeno financováním třídy 8 ( Položka 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na 

bankovních účtech). Schodek rozpočtu bude hrazen finančními prostředky z minulých let.

Hlasování:                   pro: 6                        proti: 0                        zdržel: 1              zajistí:starostka    

Usn. č. 139/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje novou obecně závaznou vyhlášku 2/2015 o místním poplatku za 

provoz systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Vyhláška byla vyvěšena 15 dnů na úřední desce OÚ klasické i elektronické.

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2016.

Hlasování:                   pro: 7                        proti: 0                        zdržel: 0              zajistí:starostka

Usn.č. 140/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje novou obecně závaznou vyhlášku 3/2015 o stanovení pravidel 

pro pohyb psů na veřejném prostranství.

Vyhláška bude vyvěšena 15 dnů na úřední desce OÚ klasické i elektronické.

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Hlasování:                   pro: 7                        proti: 0                        zdržel: 0              zajistí:starostka
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Usn.141/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje novou obecně závaznou vyhlášku 4/2015 o místním poplatku 

ze psů.

Vyhláška bude vyvěšena 15 dnů na úřední desce OÚ klasické i elektronické.

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2016.

Hlasování:                   pro: 7                        proti: 0                        zdržel: 0              zajistí:starostka

Usn. 142/2105

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 7/2015, kde byly rozpočtové výdaje 

navýšeny o 22 888,-Kč a sníženy o 22 888,-Kč. Jedná se pouze o přesun položek.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 30.11.2015 a schvaluje 

výše uvedená rozpočtová opatření.  

Hlasování:                   pro: 7                        proti: 0                        zdržel: 0          zajistí:p.Palusková

Usn. 143/2015

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k provedení rozpočtových opatření č. 8/2015 podle 

dotací, které obec obdrží do konce roku 2015.

Hlasování:                   pro: 7                        proti: 0                        zdržel: 0          zajistí:p.Palusková

.

V Oknech 18.12. 2015.

Eva Müllerová                                                                              Jaroslav Ouředník

  Starostka                                                                                        Místostarosta
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